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1 Призначення
Переговорний  комплекс  малої  потужності  призначений  для  здійснення

двосторонніх переговорів.

2 Технічні характеристики

Номінальна вихідна потужність, Вт 3
Напруга мережі живлення змінного струму 50 Гц, В 220+22/-33

Діапазон відтворюваних частот, Гц (-3дБ) від 250 до 7000
Тип зв'язку симплексний
Тип лінії двохпровідна 

в екрані
Споживана потужність, Вт, не більше 10

3 Зовнішній вигляд

 1 Регулятор гучності;
 2 Світловипромінювальний індикатор ввімкнення;
 3 Мікрофон;
 4 Кнопка ввімкнення мікрофону;
 5 Перемикач живлення.

4 Встановлення та робота з пристроєм
Комплекс  складається  з  двох  частин  –  пульта  оператора  і  виносного

модуля. Підключення здійснюється за допомогою двохпровідного екранованого
кабелю. До мережі змінного струму 220 В / 50 Гц підключається тільки базовий
переговорний модуль.

Переговорний пристрій включається клавішею, що розташований на  боковій
стінці пульта оператора. Виклик будь-якої сторони здійснюється голосом, після нати-
скання кнопки MIC ON на передній панелі кожного з модулів. Подальші переговори
відбуваються в стандартному алгоритмі симплексного зв'язку: при натисканні кнопки
MIC ON здійснюється передача інформації, при відтисненій кнопці MIC ON відбуває-
ться прослуховування відповіді іншої сторони. Рівень гучності виставляється регуля-
тором на боковій стінці пульта оператора. 



1 Назначение
Переговорный  комплекс  малой  мощности  предназначен  для

осуществления двусторонних переговоров.
2 Технических характеристики
Номинальная выходная мощность, Вт 3
Напряжение сети питания переменного тока частотой 50 Гц, В 220 +22/-33

Диапазон воспроизводимых частот, Гц (-3дБ) от 250 до 7000
Тип связи симплексный
Тип линии двухпроводная в

экране
Потребляемая мощность, Вт, не больше 10

3 Внешний вид

 1 Регулятор громкости;
 2 Светодиодный индикатор включения;
 3 Микрофон;
 4 Кнопка включения микрофона;
 5 Переключатель питания.

4 Установка и работа с устройством
Комплекс состоит из двух частей - пульта оператора и выносного модуля.

Подключение осуществляется с помощью  двухпроводного экранированного ка-
беля. К сети переменного тока 220 В / 50 Гц подключается только базовый пере-
говорный модуль.  

Переговорное  устройство  включается  клавишей,  что  расположенный  на
боковой стенке  пульта оператора. Вызов любой стороны осуществляется голо-
сом,  после нажатия кнопки MIC ON на передней панели каждого из  модулей.
Дальнейшие переговоры происходят в стандартном алгоритме симплексной свя-
зи: при нажатии кнопки  MIC ON осуществляется передача информации, при от-
жатой  кнопке MIC ON происходит прослушивание ответа другой стороны. Уро-
вень громкости выставляется регулятором на боковой стенке пульта оператора. 



Свідоцтво про приймання Свидетельство о приемке
Двосторонній переговорний

пристрій типу ВЕЛЛЕЗ
Двухстороннее переговорное

устройство типа ВЕЛЛЕЗ

Пульт оператора Пульт оператора

  № _________  –  1 шт

Виносний модуль - 1 шт Выносной модуль - 1 шт

відповідає вимогам:
ТУ У 31.6-20800889-006:2007

та визнаний придатним 
до експлуатування

соответствует требованиям
 ТУ У 31.6-20800889-006:2007

и признан пригодным 
к эксплуатации.

Дата виготовлення Дата выпуска

_____________________________

Представник ВТК Представитель ОТК

______________________ / ________________________ /

                                                    М. П.

Гарантії виробника Гарантии изготовителя
Гарантійний  термін  експлуатування
становить 18 місяців з дня впроваджен-
ня  в  експлуатування  в  межах  га-
рантійного  терміну  зберігання  виробу.
Гарантійний термін зберігання – 2 роки
з дня виготовлення виробу.

Гарантийный  срок  эксплуатации  со-
ставляет 18 месяцев со дня введения
в эксплуатацию в границах гарантий-
ного срока хранения  изделия. Гаран-
тийный срок хранения – 2 года со дня
изготовления изделия.
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